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Bài 4: Con Lừa Và Bao Muối 
 

Thứ Hai:  Tập Đọc 
 

Người lái buôn:  merchant  Trượt:  slip Sung sướng:  happy, elated 

Đắc thắng:  victorious  Cố ý:  intentional Cực nhọc:  laboriously  

 

 

Một người lái buôn, từ biển đánh Lừa 

chở hai bao đầy muối đi về nhà.  Trên 

đường về nhà có một khúc sông cạn có 

thể lội qua.  Trước đây họ đã đi qua 

khúc sông này nhiều lần bình an vô sự, 

nhưng lần này, khi mới đi được đến 

giữa sông, con Lừa bỗng trượt chân và 

té xuống nước.   

Khi người lái buôn vực được Lừa đứng 

dậy, phần lớn số muối đã bị tan vào 

nước.  Sung sướng vì đã nhẹ hẳn với 

món hàng trên lưng, con Lừa hớn hở đi 

nốt đoạn đường về nhà. 
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Hôm sau, người lái buôn lại bắt Lừa đi 

chở muối một lần nữa.  Trên đường đi, 

con Lừa bỗng nhớ đến sự việc xảy ra 

ngày hôm trước, nên khi đến khúc 

sông cạn, nó liền cố ý té xuống.  Như 

lần trước, số muối trong bao tan vào 

nước.  Món hàng trở nên nhẹ tênh.  

Con Lừa đứng dậy ra về với vẻ đắc 

thắng. 

Người lái buôn giận dữ lập tức quay 

lưng trở lại biển, chất lên lưng Lừa hai 

bao bọt biển thật to.  

Đến khúc sông cạn, con Lừa lại một lần 

nữa cố ý té xuống.  Nào ngờ, hai bao bọt 

biển trên lưng Lừa thấm nước trở nên 

nặng trịch.  Con lừa phải cực nhọc lê 

từng bước mới về tới nhà. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

  

1. Khi tới khúc sông cạn, chuyện gì đã xảy ra? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Khi tới khúc sông cạn lần thứ hai, vì sao Lừa cố ý té xuống nước? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Chuyện gì đã xảy ra trong lần cuối cùng? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn nghĩa thích hợp những từ sau.) 

 

_____ 1. Trên đường về nhà có một khúc sông cạn có thể lội qua.  Từ “cạn” có 

nghĩa là: 
 

a. Gần sát bờ. b. Nông, không sâu. c. Rất sâu. 

 

_____ 2. Trước đây họ đã đi qua khúc sông này nhiều lần bình an vô sự, nhưng 

lần này, khi mới đi được đến giữa sông, con Lừa bỗng trượt chân và té 

xuống nước.  Từ “vô sự” có nghĩa là: 
 

a. Gặp nhiều khó 

khăn. 

b. Gặp nhiều nguy 

hiểm. 

c. Không có chuyện 

gì xảy ra. 
 

_____ 3.   Khi người lái buôn vực được Lừa đứng dậy, phần lớn số muối đã bị 

tan vào nước.  Từ “vực” có nghĩa là: 
 

a. Hố sâu. b. Đẩy té. c. Giúp kéo dậy. 

 

_____ 4.   Sung sướng vì đã nhẹ hẳn với món hàng trên lưng, con Lừa hớn hở đi 

nốt đoạn đường về nhà.  Từ “đi nốt” có nghĩa là: 
 

a. Đi chầm chậm. b. Đi hết đoạn còn 

lại. 

c. Vừa đi vừa kiếm. 

 

_____ 5.   Con Lừa đứng dậy ra về với vẻ đắc thắng.  Từ “vẻ đắc thắng” có 

nghĩa là: 
 

a. Niềm thất vọng vì 

đã thua. 

b. Niềm tự hào vì đã 

thắng. 

c. Sự khinh thường 

người khác. 
 

_____ 6.   Con lừa phải cực nhọc lê từng bước mới về tới nhà.  Từ “cực nhọc” 

có nghĩa là: 
 

a. Giận dữ. b. Vui vẻ. c. Vất vả. 
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Thứ Ba:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-4 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Tren duong ve nha co mot 

khuc song can co the loi 

qua. 

 

Sung suong vi da nhe han 

voi mon hang tren lung, 

con Lua hon ho di not doan 

duong ve nha. 

 

Hom sau, nguoi lai buon 

lai bat Lua di cho muoi mot 

lan nua. 

 

Nao ngo, hai bao bot bien 

tren lung Lua tham nuoc 

tro nen nang trich. 
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Thứ Tư:  Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-4 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
 

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  
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Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-4 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả .  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Khi người lái buông vực được Lừa đứng 

dậy, phần lớn số muối đả bị tang vào nước. 

(3 lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  

 

Như lần chước, số muối tron bao tang vào 

nước.  (3 lỗi) 

________________________

________________________

________________________

________________________ 

Người lái buôn giận dứ lập tức quai lưng 

trở lại biển, chấc lên lưng Lừa hai bao bọt 

biển thật to.  (3 lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  
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Thứ Năm:  Tập Làm Văn (Ở Đâu?) 
(Cho các em thêm chi tiết về nơi chốn vào những câu sau.) 

 

1. Bố sơn hàng rào màu trắng. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Mẹ dẫn bé Tâm đi chích ngừa. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Nguyệt theo bố mẹ đi đón ông bà. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Châu tìm thấy sợi dây chuyền. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Sang năm, cả nhà sẽ đi du lịch. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Thứ Sáu:  Đàm Thoại 
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.) 

 

Chuyến đi: trip Nhớ đời: memorable 

Trước tiên: first Ven biển: coastal 

 

Đức đang kể cho Lân nghe về chuyến đi thăm Việt 

Nam, nhưng anh ta bị ngắt lời bởi một cú điện thoại.  

Lúc anh ta trở lại thì đã quên câu chuyện đã kể đến 

đâu… 

Đức: Ồ, tớ đã nói tới đâu rồi? 

Oh, where was I?  

Lân: Anh vừa đang nói về chuyến đi thăm Việt 

Nam với bố mẹ. 

You were talking about your trip to Vietnam with your parents.  

Đức: À, phải. 

Oh, yeah.  

Lân: Chắc đó là một chuyến đi nhớ đời.   

It must have been a memorable trip.  

Đức: Đúng vậy.  Anh có biết chúng tôi đến nơi nào trước tiên không? 

Yep.  Do you know where we went first? 

Lân: Thành phố ven biển Nha Trang?  Sài Gòn?  Vịnh Hạ Long? 

The coastal city of Nha Trang?  Saigon?  Ha Long Bay? 

Đức: Sai!  Nhà của ông bà ngoại! 

Wrong!  My grandparents‟ house! 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau qua tiếng Việt.) 

 

Europe: Âu Châu Interesting: thú vị 

All over: khắp nơi Places: nơi 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________  

Yes, I traveled all over Europe and saw many interesting 

places. 

It must have been an interesting trip. 

You were talking about your trip to Europe. 
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